Uchwała Nr XXXVII/1239/05
Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod nazwą Gdańska Fundacja
Przedsiębiorczości
Na podstawie art. 1, art.2 ust 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, (Dz.U. z 1991
Nr 46, poz. 203, zm. z 1997 Dz.U. Nr 121, poz. 769, z 2000r. Dz.U Nr 120, poz. 1268,
z 2003, Dz.U. Nr 162, poz. 1568). Art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62
poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003,
Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116
poz. 1203; art. 13 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2004r. Nr 261, poz. 2603 zm. z Dz.U. Nr 281, poz. 2782)
uchwala się co następuje:
§1
1. Rada Miasta Gdańska wyraża wolę ustanowienia przez Gminę Miasta Gdańska
Fundacji, która będzie działała pod nazwą Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk. Celem Fundacji jest popieranie rozwoju
gospodarczego Miasta Gdańska, w tym m.in. działalności edukacyjnej w zakresie
przedsiębiorczości,

promocji

przedsiębiorczości,

wspieranie

rozwoju

małych

i średnich przedsiębiorstw. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Rada Miasta Gdańska wyraża wolę przekazania na realizację celów Fundacji środki
pieniężne w kwocie 350 000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
ze

środków

przewidzianych

na

ten

cel

w

budżecie

Miasta

Gdańska

w dziale 150 rozdziale 15011 § 6030
3. Rada Miasta Gdańska wyraża wolę użyczenia na rzecz Fundacji, o której mowa

w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu działki, stanowiącej własność
Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ul. Kościuszki 6, oznaczonej
numerem ewidencyjnym działki 6, Obręb 42, o powierzchni 14970m2, zapisanej
w Księdze Wieczystej KW 60642. Użyczenie nieruchomości następuje na okres
od dnia 1 maja 2005r. do dnia 1 maja 2010r.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

UZASADNIENIE
Strategia Rozwoju Miasta Gdańska przyjęta Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/1011/04 z dnia
22 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju gminy Gdańsk zawartego w dokumencie
„Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015” w programie operacyjnym „Gdańsk Przyjazny
Przedsiębiorcy” zakłada realizację szeregu

przedsięwzięć, których realizacja doprowadzić ma do

poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości w Gdańsku.
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości stanowiła będzie jedno z ogniw budowanego przez Urząd
Miejski w Gdańsku systemu wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), dlatego
przewiduje się stałą współpracę Fundacji z Wydziałem Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku a zwłaszcza Referatem Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Przedsiębiorców.
W Gdańsku podejmowanych jest wiele inicjatyw i funkcjonuje wiele instytucji, które oferują wsparcie
małym i średnim przedsiębiorstwom – zarówno finansowe jak i doradcze. Ich działanie nie jest jednak
skonsolidowane a udzielane wsparcie nie jest systemowe i stałe. Konieczne jest zatem powołanie do
życia instytucji, która skonsoliduje działania podejmowane przez różne podmioty, będzie działała
z nimi na zasadzie synergii i świadczyła będzie stałe usługi – w tym nieodpłatne - na rzecz MSP.
W Gdańsku z roku na rok wzrasta też wskaźnik przedsiębiorczości (ilość przedsiębiorstw na 1000
mieszkańców). Jednak wskaźnik ten jest ciągle niższy niż w miastach Europy Zachodniej. Barierą
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek jest brak kształcenia
przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży i brak promocji przedsiębiorczości. Niewielu absolwentów,
jako drogę swej kariery zawodowej wybiera własną działalność gospodarczą, niewielu pragnie
pracować na własnych rachunek. Do innych barier – pozafinansowych – zaliczyć można obawę przed
skomplikowanymi przepisami i procedurami oraz przed ryzykiem. Stąd konieczność powołania do
życia instytucji, która w swojej stałej ofercie będzie miała systemowe doradztwo dla osób chcących
podjąć działalność gospodarczą oraz zajmować się będzie promocją przedsiębiorczości wśród
młodych ludzi.
Celem powstania Fundacji jest zatem wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie
bezrobociu. Fundacja oferować ma przedsiębiorcom doradztwo prawne i gospodarcze, minimalizować
ryzyko podejmowanej działalności gospodarczej.
W tym stanie rzeczy zasadnym jest powołanie Fundacji i przekazanie środków finansowych w
wysokości 350 000 zł. na realizację celów Fundacji.
Fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, wykorzystując w tym zakresie środki finansowe pochodzące z tej działalności.
Ponadto przyjmuje się, że finansowanie działalności związanej z merytoryczną pomocą dla
przedsiębiorców pochodziłoby ze środków gminnych i unijnych. Celem umożliwienia prowadzenia
działalności gospodarczej zasadnym jest użyczenie na okres od 1 maja 2005r. do 1 maja 2010r.
nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Kościuszki 6, stanowiącej własność Gminy Miasta
Gdańska.

